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(. הביבסו 11(3

טבמ ךרכ 11(3)תדוקנ  ויתס 2020 /  2020ןויליג  רבוטקואב ,  29

ירמוח תגילז  תוסיו  עקרק , רומיש  ןוגכ   ) תיתביבס תלעות  ןכו  תיגולויב ,) הרבדהו  הקבאה  יתורישב  הכימת   ) תואלקחל הרישי  תלעות  תויאלקח  םיכרד  ךרואל  תעיטנל 
יקסבורטסוא דעלג  םוליצ : יגולויבה | ) ןווגמה  תא  רישעמה  ימתכו  ןווגמ  ףונ  תריציו  ןשדו  הרבדה 

יתרבח ןסוחו  יגולוקא  םוקיש  םיצע ,

ןלכלכ היהש  רבחמה , רכאמוש , הפי ' . הז  ןטק   ' רפסה אוה  תיתביבסה  הבשחמה  תודלותב  רתויב  םיעיפשמה  םירפסה  דחא 
עגרל ססיה  אל  אוה  .תושעל  ןתינש  יתביבסה  השעמה  והמ  םעפ  לאשנ  תיטירבה , הכלממל  ריכב  ילכלכ  ץעוי  שמישו  ותלכשהב 

הפוכ אוהש  רגסה  לע  יחכונה , רבשמהש  םושמ  הנורוקה , ימיב  התע , אקווד  רכאמוש  לש  ותצלמהב  יתרכזנ  ץע ." תעטל  : " הנעו
הרגש ימיב  ריעה  יבשות  רובע  יתועמשמו  ידיימ  קורי  בחרמב  ךרוצה  תא  שיגדמו  חוטבו , חותפ  בחרמל  ההימכה  תא  םיצעמ  ונילע ,

.יתרבח ןסוח  תריציב  תינויח  תיתשתכ  םיצעה  תובישח  תא  תאש  רתיב  שיחממ  הנורוקה  עוריא  .טרפב  הקוצמ  תעבו  ללכב 

רעיה לוהינ  תרות  יפ  לע  םיצע  תעיטנ 

לצ ףקות : הנשמ  תלבקמ  ףא  םיצעה  ונל  םיקינעמש  תלעותה  םילקאה , יוניש  לש  ןדיעב  תפפוטצמו , תכלוהה  ונלש , ץראה  תרבכב 
.ימוקמה   םילקאה  רופישו  יאנפלו  שפונל  בחרמ  םיכוראה , ץיקה  תומיל 

.םפקיהב דואמ  ומצמטצה  תורעי  תריציל  םיצע  םהב  תעטל  ןתינש  םיחותפה  םיחטשה  דחאה , .םירבד  ינש  רוכזל  ונילע  תאז , םע 
תכרעמה יתוריש  תקפסאלו  יגולויבה  ןווגמה  רומישל  ההובג  תועדומ  ךותמ  תושעיהל  הכירצ  ץראב  םיצע  תעיטנ  תינשו ,

לש קימעמ  דומיל  ךותמו  לודיגה  תיבל  המאתהב  תרדגומ , הרטמ  רובע  ושעייש  ךירצ  ושודיח  וא  רעי  תמקה  רמולכ , .תיגולוקאה 
.ותוללכב רוזאהו  הביבסה  יאנת 

, רעיה  לוהינ  תרותל  םאתהב  רעי  לש  המקהלו  שודיחל  תונורקעה  תא  שבגמה  הדובע  תווצ  "ל  קקב הנורחאל  םקוה  ךכ , ךרוצל 
.תירעזמ תוברעתהו  עבט  יכרעו  תויגולוקא  תוכרעמב  העיגפ  םוצמצ  תובכרומ , ןווגמ , םייעבט , םיכילהת  דודיע  םה  םיחנמה  םיווקהו 

תימוקמ - תירוזא המרב  תיצרא , המרב  תויגולוקא  תודיחי  יפ  לע  חטשה  לש  ידממ  - בר חותינ  לע  ססבתמ  ונלש  ליבומה  ןויערה 
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ילכ קינעתש  הרודס  היגולודותמ  הלא  םימיב  חתפמ  הדובעה  תווצ  .ול  םיקשונ  וא  חטשב  םיאצמנה  םינגומ  עבט  יכרעל  םאתהבו 
.לארשיב   םיחותפ  םיחטש  לוהינל  םדקתמו  ללכושמ  הדובע 

יקסבורטסוא דעלג  םוליצ : עובלגב |  קראפ  רעי  תעיטנ 

יגולויבה ןווגמה  תבחרהלו  יגולוקא  םוקישל  ילככ  תועיטנ 

המורת תולעהל  הלוכי  םהב  םיצע  תעיטנש  םירחא  םיבר  םיחטש  אצמנב  שי  תורעי , םהב  תעטל  ןתינש  םיחותפה  םיחטשל  רבעמ 
: רתיה ןיב  םיללוכ  הלא  םיחטש  .םירדרודמו  םירפומ  םיחטש  לש  םדוקפת  רופישלו  יגולוקא  םוקישל  תיתועמשמ 

רפע יפדועו  תלוספ  תכלשהמ  תיתשתו , יוניב  לש  תולועפ  תובקעב  ומהדזהש  םיבושיי , ילושב  םירפומ  םיחטש   .1
.םיפסונ םיעגפממו 

.ךשמתמ החנזה  בצמב  םיאצמנה  הכאלמו  היישעת  ירוזא  ביבס  םיחטש   .2
.םייח ילעב  לש  יביסנטניא  לודיגל  םישמשמה  הלא  רתיה  ןיב  םייאלקח , םיקשמ  לש  םתביבס   .3

.םינש ךרואל  רדרודמ  חטשב  אטבתמה  יתביבס  קזנ  םרגנ  םתמקהבש  תיתשת , ינקתמ   .4
ןכו תיגולויב ,) הרבדהו  הקבאה  יתורישב  הכימת   ) תואלקחל הרישי  תלעות  איבת  ןכרואל  העיטנש  תויאלקח , םיכרד   .5

ןווגמה תא  רישעמה  ימתכו  ןווגמ  ףונ  תריציו  ןשדו  הרבדה  ירמוח  תגילז  תוסיו  עקרק , רומיש  ןוגכ  תיתביבס , תלעות 
.יגולויבה 

.תויזיפ תויתשת  וא  םילחנ  יריצ  ןיבל  םהיניב  עגמ  ירוזאו  תואלקח  יחטש  ילוש   .6
הרתי בל  תמושת  םע   ) ריווא םוהיזו  שער  ידרטמ  םצמצת  םכרואל  העיטנש  םיננכותמו , םימייק  םישיבכ  ילוש   .7

(. תוחיטב תויגוסל 

, תויגולוקא תוכרעמ  לש  חופיטו  םוקיש  הבשה , לש  םינפוא  ןווגמב  הבר  תלעות  קפסל  הלוכי  הלא  םירוזאב  תושרוחו  םיצע  תעיטנ 
םדאה תחוורל  המורת  ןכו  םילקאה , תוסיוו  ימלועה  ןמחפה  ןזאמ  רופיש  רומיש , יגולויב , ןווגמב  הכימתו  םדוקפת  רופיש 

רוזחש לצ , תריצי  םייתביבס , םיעגפמ  תעינמ  (, erosion  ) הפיחס תעינמו  עקרק  רומיש  םג  ללוכ  תכרעמה  יתוריש  ןווגמ  .ותואירבלו 
.תורדרודמ תויגולוקא  תוכרעמ  לש  ידוקפתו  יגולוקא  םוקיש  לוכה  לעמו  םיימוקמ , םינימ  תבשהו  םיפונ 

הקורי תשר  תריצי 
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תשר  " לש התריצי  ןויערב  ךומתל  הלוכי  תיתשת  יריצ  ךרואלו  םייסדנה  םינקתמ  ביבס  םיעוגפ , חטש  יאתב  םיילוש , יחטשב  העיטנה 
םיליבש לש  תתשורמ  תכרעמ  הגרדהב  רוצית  העיטנה  .הנושארה  הלעמה  ןמ  תיפונ  תוכיא  ילעב  ךרוא  יריצ  לע  תססובמה  הקורי "
ושמשיו הפיחס  וענמי  עקרקה , תא  ובציי  לצ , וקינעיש  םיצע  ועטניי  םיליבשה  ךרואל  .םינווגמ  םיעצמאב  העונת  ורשפאיש  םיכרדו 

, ןוחטיב תשוחת  קינעת  חותפה , בחרמה  לא  תאצל  רוביצה  תא  ךושמת  טא  טא  רצוויתש  הקוריה  תשרה  .ףונב  ןויצו  ךרד  ןמיס 
.יתרבחו  יתביבס  רבשמ  ימיב  תכמות  תיתשת  שמשתו 

.תוליעומה םהיתוצע  לע  ינאורק  ףסאלו  םסא  ליגיל  הדות 

תורוקמ

ןונכתל תויחנהו  תוינידמ  לארשיב : רעיה  לוהינ  תרות  .םירחאו 2014 . רבואט י  דנרב ד , םסא י ,  .1
.ל " קק םילשורי : .רעי  קשממלו 
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